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  »سمت«سخن 
  

ايجـاد دگرگـوني اساسـي در دروس علـوم     ، مهم انقالب فرهنگي هاي يكي از هدف
ها بوده است و اين امر مستلزم بازنگري منابع درسي موجود و تـدوين   انساني دانشگاه

منابع مبنايي و علمي معتبـر و مسـتند بـا در نظـر گـرفتن ديـدگاه اسـالمي در مبـاني و         
  . استمسائل اين علوم 

امـا اهميـت موضـوع    ، هايي برداشته بود ستاد انقالب فرهنگي در اين زمينه گام
كرد كه سازماني مخصوص اين كار تأسيس شـود و شـوراي عـالي انقـالب      اقتضا مي

سـازمان مطالعـه و تـدوين كتـب علـوم انسـاني       «تأسـيس   7/12/63فرهنگي در تاريخ 
  . تصويب كرد، شود ناميده مي »سمت«كه به اختصار ، را »ها دانشگاه

هدف سازمان اين است كه با استمداد از عنايـت خداونـد و همـت و    ، بنابراين
به مطالعات و تحقيقات الزم بپردازد و ، همكاري دانشمندان و استادان متعهد و دلسوز

فرعـي و  ، علوم انساني به تـأليف و ترجمـة منـابع درسـي اصـلي     مختلف هاي  رشته در
  .  ندجنبي اقدام ك

نظران پوشيده نيست و بـه همـين    دشواري چنين كاري بر دانشمندان و صاحب
هاي پيـاپي   و پس از انتقادها و يادآوري تدريج بهبايد  جهت مرحلة كمال مطلوب آن

ي اهنمـاي ريـاري و  انتظار دارد كه ايـن بزرگـواران از ايـن هم   . دست آيد ارباب نظر به
اين سازمان را در اصالح كتـاب حاضـر   ، پيشنهادهاي اصالحي خود و با دريغ نورزند

  . اسالمي ايران ياري دهند و تدوين ديگر آثار مورد نياز جامعة دانشگاهي جمهوري
 فلسـفة «درس  به عنوان منبـع اصـلي  فلسفه  براي دانشجويان رشتة كتاب حاضر

واحـد تـدوين شـده     2 بـه ارزش كارشناسـي ارشـد   در دورة كارشناسـي و  )» 1مشاء (
نيـز از   به مباحـث فلسـفي   مندان ساير عالقه دانشگاهي، يد است عالوه بر جامعةام .است

  .  مند شوند آن بهره
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 مقدمه

يلسـوفان  فهاي  انديشهپژوهش به بررسي اين دهد  كه عنوان كتاب نشان مي گونه همان
در  شناسـي  هسـتي  )2 ،مشـاء  درآمدي بر فلسفة )1: پردازد مي مشاء در دو بخش اصلي

 و مؤسـس فلسـفة مشـاء    ،كـه ارسـطو  تبيين خواهـد كـرد   كتاب پيش رو . مشاء فلسفة
نظام فلسفي متمايزي ارائه كرده است كه سـاير فيلسـوفانِ مشـائي    ، لملقب به معلم او

  .  اند ورزي پرداخته آن به فلسفه گسترش آن كوشيده و در امتداددر 
(طاب ثـراه)   كتاب حاضر به پيشنهاد استاد ارجمند مرحوم دكتر احمد احمدي

) در دورة كارشناسي نگاشته شـده  1و با نظارت علمي ايشان براي درس فلسفة مشاء (
اريخ فلسـفة اسـالمي در مقطـع كارشناسـي     دروس فلسفة مشاء و تاست كه البته براي 

بر نظر آن بناآن از اين رو ساختار كتاب و ترتيب مباحث . نيز قابل استفاده است ارشد
استاد فرزانه تنظيم و محتواي اثر تحت اشراف و راهنمايي ايشان به قلم ايـن كمتـرين   

  . تحرير درآمده است ةبه رشت

  اهميت و ضرورت پژوهش حاضر
دي منتشـر شـده   و آثار متعـد انجام  يمعرفي فلسفة مشاء تحقيقات بسياراگرچه در 

در ايـن  . سـت ها آن ا شيوة ارائة مطالـب در كتـاب حاضـر متمـايز از همـة     ام، است
اي تنظيم شده اسـت كـه از    في فلسفة مشاء و بحث از مسائل آن به گونهمعركتاب 

سـاير  از ديـدگاه  ر مباحـث  و سـپس سـي  شـود   مـي آغـاز   ،ارسطو ،فيلسوف مؤسس
امتيـاز اصـلي    رو  از ايـن . گيـرد  فيلسوفان مشائي مورد بررسـي و تحقيـق قـرار مـي    

برقـراري ارتبـاط ميـان    . روش و شيوة پردازش محتـواي آن اسـت  ، كتاب پيش رو
تصويري نسبتاً جامع از موضوع مورد بحـث در   ارائة، فيلسوفان مشائيهاي  ديدگاه



  )1( فلسفة مشاء     2

رد نقد و بررسـي آراء  اي موا و در پارهها  سير تطور انديشهنشان دادن ، فلسفة مشاء
  .  آيد جمله امتيازات پژوهش حاضر و ضرورت تأليف آن به شمار ميفيلسوفان از

در نگـارش  ، از آنجا كه اين كتاب براي دانشجويان فلسفه تـأليف شـده اسـت   
هرچنـد  ، داري شـود خـود  مسـئله ختن به مناقشـات در هـر   از پردااست  سعي شده آن
  . استشده ها ارزيابي و نقد  اي از مسائل و ديدگاه پاره

اثر حاضر متوجه نگارنده و نقـاط  هاي  ذكر است تمامي كاستي شاياندر اينجا 
  . است شاد دكتر احمد احمدي روان، رهنمودهاي استاد فقيد دار وامقوت آن 

  دربارة كتاب و محتواي آن
در فصـل  . دو بخش و هر بخش در شش فصـل تنظـيم شـده اسـت    كتاب پيش رو در 

 شناسي اصطالح مباحثي چون ،تعريف فلسفه و چيستي آنضمن ل از بخش نخست او
ولي يا مابعدالطبيعـه  أ فلسفة، فلسفيهاي  دانش، زندگي فيلسوفانه، ورزي فلسفه، فلسفه

  . اند و موضوع فلسفه بررسي شده
در اين فصل وجـه تسـمية   . پردازد شناسي آن مي مشاء و روش م به فلسفةفصل دو

 ،روش ةهمچنـين از منطـق بـه مثابـ    . روش فلسفي مشائي توضيح داده شده اسـت  و مشاء
انواع استدالل و تعريف در ايـن فصـل   ، با واقعيتها  آن بحث از صدق و كذب و ارتباط

  . بحث شده است
در اين . ص دارداختصا، م به بحث مهم و اساسيِ عقل در فلسفة مشاءفصل سو

بـه   ،از عقل اشاره و سپس با مبنا قـرار دادن ايـن تعريـف    فصل ابتدا به تعريف ارسطو
. در خصوص معاني و مراتب عقل پرداختـه شـده اسـت    مشائيديدگاه ساير فيلسوفان 

و ابهاماتي را براي مفسران  ها ديدگاه ارسطو دربارة عقل در طول تاريخ فلسفه پرسش
ال بـه اوج  گونه ابهامات در بحث از عقل فعـ  اين. هاي او به وجود آورده است انديشه

تفـاوت  . زنـد  مـي  رسد تا آنجا كه تفاسير كامالً متفاوتي از ديدگاه ارسطو را رقـم  مي
ره در در تفسير عقل از منظر ارسـطو همـوا   افروديسي و اسكندر ثئوفراستوس ديدگاه

به نحوي بـه يكـي    هريكه بوده است و فيلسوفان بعدي تاريخ فلسفة مشاء مورد توج
  .  اند از اين دو ديدگاه پيوسته
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، گــذار فلســفه مشــاء) (بنيــان در فصــل چهــارم مشــائيان نخســتين يعنــي ارســطو 
 ين شـارح يونـاني  تـر  بزرگ( افروديسي (شاگرد مستقيم ارسطو) و اسكندر ثئوفراستوس
اي گـذرا بـه رؤسـاي مدرسـة ارسـطو       در اين فصل ابتدا اشاره. شوند مي فيارسطو) معر
فـي  ــ معر  متافيزيـك كتـاب   ويـژه  بـه ـ و در ادامه ارسطو و آثار وي  شود  ميپس از وي 

ــد مــي گزارشــي از ثئوفراســتوس و آثــارش و اســكندر  در ايــن فصــل همچنــين . گردن
  .  افروديسي و نقش وي در گسترش فلسفة مشاء ارائه شده است

اين فصل با . پردازد ميمسلمان غيريي في مشائيان قرون وسطافصل پنجم به معر
و تأثير آن بر فلسفة مسيحي و غيرمسيحي در قـرون  اي دربارة دورة نوافالطوني  مقدمه

لسـوفان  ميالدي تـا رنسـانس) في   1000در دورة واپسين (از حدود . شود مي ليه آغازاو
قرار داشتند كـه نقطـة اوج ايـن دوره     تأثير آراء ارسطو مسيحي تا اندازة زيادي تحت

از ميـان  . اسـت  آكـوئيني  و با ظهور فيلسوفاني چون تومـاس  در قرن سيزدهم ميالدي
اي از  گـزارش گزيـده  ، هاي فلسفي مسيحيِ قـرون وسـطا   فيلسوفان و جريان ترين مهم

تـرين فيلسـوفان مشـائي ايـن دوره (آلبـرت       آراء و آثار سه تن از شـاخص ، شخصيت
در ادامـه  . شـود  ) در ايـن فصـل ارائـه مـي    تومـاس آكـوئيني و دانـز اسـكوتوس    ، كبير

 آثـار  تـرين  مهـم گزارش مختصري از مشائيان قرون وسطايي يهودي به همراه معرفـي  
  . به اين فصل اضافه شده استها  آن

فيلسـوفان مشـائي مسـلمان     تـرين  مهـم آخرين فصل از بخش نخست به معرفي 
بـه جهـان اسـالم بررسـي      انتقـال فلسـفة يونـاني    مسـئلة در فصل ششم ابتدا  .پردازد مي
گزارشي دربارة شرح حال و آثار ابويعقـوب   در ادامة اين فصل پس از ارائة. شود مي

فيلسـوفان مشـائي    تـرين  مهم، به عنوان نخستين فيلسوف مشائي مسلمان اسحاق كندي
. دنشـو  ميمعرفي الدين طوسي و خواجه نصير ابن رشد، ابن سينا، فارابي: جهان اسالم

از پـرداختن بـه همـة فيلسـوفان      ه اسـت طور كه در مقدمة اين فصـل اشـاره شـد    همان
غيـر از  كـه   ايـن  بـه ضـرور و بـا توجـه    شـائي بـه دليـل پرهيـز از تفصـيل غير     مسلمان م

عنـوان فيلسـوف مشـائي طـراز اول      ديگـر متفكـران بـه    اند، هفيلسوفاني كه معرفي شد
  . صرف نظر شده است، شده نيستند شناخته

 در فلســفة مشــاء شناســي م كتــاب حاضــر در شــش فصــل بــه هســتيبخــش دو
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، از آنجا كه نخستين اصل مابعدالطبيعه بحث از وجـود و مفهـوم آن اسـت   . پردازد مي
كـه   ايـن . دار اسـت  ل پرسـش از معنـاي وجـود و تحقيـق دربـارة آن را عهـده      فصل او

بـه   ارسطو. نخستين پرسش فلسفي است، اي ساخته شده است مايهواقعيت از چه خمير
 شناسـي  عنوان مؤسس فلسفة مشاء نسبت به فيلسوفان پيش از خود طرحي نو در هستي

ارسطو بر آن اسـت كـه   . است »وجود«حقيقت دانشِ از نظر وي فلسفه در. درانداخت
شود بلكه نسـبت بـه    نمي مفهوم وجود بر چيزي به نحو اشتراك لفظي يا معنوي حمل

اين ديدگاه در امتداد فلسفة مشاء توسط . پذيرد مي چيزي است كه اين حمل صورت
  .  تعبير شد» اسبتشابه بنا به تن«به  آكوئيني توماس

 بـراي وجـود   فـارابي . گويند ديگر فيلسوفان مشائي نيز از معناي وجود سخن مي
تفسـير  در امتـداد نظـر فـارابي و هماننـد وي در      ابـن رشـد  . كنـد  گانه ذكر مي معاني سه

بـه دو معنـا    التهافـت تهافـت  وي در كتاب  اماآورد  سه معنا براي وجود مي مابعدالطبيعه
، در اين فصل بـه ايـن پرسـش هـم پرداختـه شـده اسـت كـه آيـا وجـود          . كند بسنده مي

واقـع فـارابي در   در. محمول واقعي است؟ فارابي در پاسخ به ايـن پرسـش پيشـتاز اسـت    
در  در ادامـة ايـن فصـل ديـدگاه ابـن سـينا      . مقـدم اسـت   بررسي اين موضوع بـر كانـت  

 وي مفهوم وجود را مفهومي بنيادين و نخسـتين . شود ميخصوص مفهوم وجود بررسي 
ابـن سـينا در مقالـة    . در نفس موجود اسـت » ارتسام اوليه«داند كه به تعبير خودش به  مي

 كند اشاره مي» وجود رابط«و » وجود محمولي«به تفاوت  ءبرهان شفانخست  .  
به بحث پيرامون وجود و احكـام   نيزاز ديگر فيلسوفان مشائي  آكوئيني توماس

را بـه  » esse«اصـطالح التينـي    توماس براي وجـود . آن به طور گسترده پرداخته است
. داند حمل مفهوم وجود بر مصاديق آن را به شيوة تشابه و تناسب ميوي . برد كار مي

دهـد بيشـتر متمايـل بـه      كـه تومـاس توضـيح مـي     هگونـ  آن نظرية تشابه مفهومِ وجـود 
ديگـر فيلسـوف مشـائي     دانـز اسـكوتوس  . اشتراك لفظي دانستنِ مفهوم وجود اسـت 
 نظرية تشابه را نپذيرفت و همانند ابـن سـينا  ، مسيحي ضمن انتقاد از نظر توماس آكوئيني

از نظر اسكوتوس افـرادي كـه در زبـان منكـر     . داند مفهوم وجود را مشترك معنوي مي
  .  گيرند آن را مفروض مي درواقعاند  اشتراك معنوي

ميـان   تمـايز . پـردازد  م به بحث از معنـاي ماهيـت مـي   دومين فصل از بخش دو



 5      مقدمه

است كـه تـاريخ فلسـفة قـرون      شناسي ترين مسائل هستي از اساسي» ماهيت«و » وجود«
در ايـن فصـل از   . اسالمي و يهودي را تحـت تـأثير قـرار داده اسـت    ، ي مسيحيوسطا

معناي ماهيت سخن خواهد رفت و سپس در فصل بعد بحث از تمايز مطـرح خواهـد   
 فـارابي بـه تعبيـر   . جوهر شـيء اسـت   ماهيت هر شيء همان ذات و از نظر ارسطو. شد

بيانگر ماهيت  - با علم به وجود موضوع شيء - يدآ مي» هوما«آنچه در پاسخ به سؤال 
گونه كه استاد  آن. در ادامة اين فصل از اعتبارات ماهيت بحث شده است. شيء است
بار توسـط فيلسـوفان مشـائي     ث از اعتبارات ماهيت براي اولينكند بح بيان مي مطهري

: از انـد  عبـارت گانـة ماهيـت    اعتبـارات سـه   از نظر ابن سـينا . مسلمان مطرح شده است
از  هريـك بـراي ماهيـت در   . ماهيت بشرط شيء و ماهيـت بشـرط ال  ، ماهيت البشرط
  . لوازم خاصي است، گانه اعتبارات سه

 ارسـطو . م استمايز وجود از ماهيت عنوان فصل سوزيادت وجود بر ماهيت يا ت
» وجـود «كـه   ايـن  وي با بيـان . كند وجود از ماهيت اشاره ميوضوح به تمايز  در منطق به

ايـن  . اي در تـاريخ فلسـفة مشـاء رقـم زد     نزاع پردامنه، دهد را تشكيل نمي چيز هيچذات 
توسـط فيلسـوفاني نظيـر    ، ذاتي (عرضي) اسـت كه وجود نسبت به ساير اشياء غير مطلب
  .  به معناي صحيحي تبيين شد و ابن سينا فارابي

ند بحـث از  م امنخستين فيلسوفي است كه به صورت نظ در جهان اسالم فارابي
را  زمينة اين بحـث مهـم   كندي، قبل از وي. كند يت را مطرح ميزيادت وجود بر ماه

و وجـود را از فـارابي بـه ارث بـرده     ماهيـت   بخشيِتقسيم دو ابن سينا. سازد مي فراهم
تـي خـارج از آن اسـت    وابسـته بـه عل  ، وجود بر ماهيت ممكن افاضة از نظر وي. است
  نظيـر  مشـاء توسـط فيلسـوفاني     ةديـدگاه ابـن سـينا در فلسـف    . بخشـد  مـي  بدان وجودكه 

ريشـة اصـلي   . ت مورد نقد و بررسي قرار گرفته استشد به آكوئيني و توماس ابن رشد
انديشـة عـروض وجـود بـر     . گـردد  به فهم هر فيلسوف از معناي عروض برمي انتقادها

ي مسـيحي نيـز اسـتمرار    ماهيت به واسطة رواج آثار و آراء ابن سـينا در قـرون وسـطا   
 ء ابن سـينا بـه تفسـير عـروض    و توماس آكوئيني با اثرپذيري از آرا آلبرت كبير. دارد

از نظر آكوئيني عروض وجود بر ماهيت به چگونگي موجود شدن شـيء  . اند پرداخته
ي آن را نظرية اجتهادي تلق، ژيلسون ضمن توضيح ديدگاه توماس. ممكن اشاره دارد
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  . ينا ارائه نكرده استتري نسبت به ابن س در حالي كه توماس مطلب تازه، كند مي
پيـرو  . شـود  م وجود بر ماهيت آغاز ميفصل چهارم از بخش دوم با عنوان تقد

م وجـود بـر ماهيـت بـه عنـوان مـتمم و       بحث از تقد، بحث از زيادت وجود بر ماهيت
ماهيت به صـورتي كـه    اصالت اساساً بحث از اصالت وجود يا. شود مي مكمل مطرح

از ايـن رو  . مشـاء مـورد بحـث نبـود     در فلسفة، اسالمي رايج شدهاي متأخر  در فلسفه
شود بر بحث از اصالت تلقي مي اي مهم مهدمنزلة مقه م وجود بر ماهيت ببحث از تقد 

بر آن اسـت كـه ماهيـت بـا وجـود       ارسطو. است كه تا حدودي حاوي مباحث آن نيز
م هرچنـد از طريـق مفـاهي    ،»احـد و«و » هسـتي «، »شـيء «از نظـر وي  . خود يكي اسـت 

م مراد از تقد آكوئيني نظر توماس از. كنند از يك واقعيت حكايت مياما ، اند متفاوت
در ميـان فيلسـوفان   . رفـع شـده اسـت   ، متنـاهي هـاي   وجود اين است كه امكانِ هسـتي 

كـه   گونـه  آن. م ماهيت بر وجـود بـاور دارد  به تقد دانز اسكوتوس ي قرون وسطامشائ
 م بالوجود ماهيت بر وجـود يـا منجـر بـه تسلسـل     دهد پذيرش تقد توضيح مي ابن سينا

  . انجامد و در هر صورت محال است شود يا به دور مي مي
 ،بنـدي اوليـه   در تقسـيم  ارسطو. پردازد فصل پنجم به بحث از انواع موجود مي

جوهر : موجود بالذات بر دو قسم است. كند موجود را به بالذات و بالعرض تقسيم مي
مقوالت اعـم از  تصريح دارند  گونه كه ارسطو و ابن سينا در فلسفة مشاء آن. و عرض

در ادامة اين فصل به بحث از . اند هر و أعراض همگي تعينات وجود در عالم واقعجوا
آنچـه در اصـطالح فلسـفي از راه    . شـود  مـي  پرداختـه  هريـك جوهر و عرض و اقسام 
سـت كـه   »اوسيا« برابر واژة يوناني، جوهر ناميده شده است، ترجمة عربي آثار ارسطو

ل يعنـي  اوجوهر : ارسطو به دو نوع جوهر قائل است. گي و بودن است به معناي باشند
اجناسي كه جواهر نخسـتين را  عيني و جزئي و جوهر ثاني يعني انواع و ، جوهر فردي

جوهر به معناي دقيق و محدود كلمه همان فرد اسـت كـه از حـد اعـالي     . دارند دربر
ارسطو غير از جواهر طبقة ديگري از موجـودات را اعـراض   . واقعيت برخوردار است

انـد يعنـي    الموضوع اعراض همواره في. ي تعلّق دارندنامد كه همواره به چيز ديگر مي
  . هميشه به هستيِ واقعي يا جوهر تعلّق دارند

ن است كه مقسـم  بر آ سيناو ابن  فيلسوف مشائي همانند ارسطورشد ديگر  ابن 
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تلخــيص وي همچنــين در كتــاب . وجــود اســت، از جــوهر و عــرض ممقــوالت اعــ
، جـوهر  از نظر ابن رشـد . كند سه معنا براي جوهر ذكر مي همانند فارابي مابعدالطبيعه

نيـز هماننـد ابـن رشـد      آكـوئيني  تومـاس . ت ساير أعراض اسـت موجود حقيقي و عل
تومـاس بـا نگـاه    . بـرد  كار مـي  هوجود را اوالً در مورد جوهر و ثانياً در مورد اعراض ب
در ادامة اين . پردازد مي هريكانتقادي به تعريف جوهر و عرض به بازسازي تعريف 

  . فصل به بحث از اقسام جوهر و اقسام عرض پرداخته شده است
. صـاص دارد ز علـل و مبـادي موجـود اخت   م بـه بحـث ا  فصل آخر از بخش دو

آينـد و   اين بود كه اشياء چگونه پديد مي وفان پيش از ارسطوپرسش بنيادين نزد فيلس
كوشـد پاسـخ منطقـي و عقالنـي      دگرگوني در موجودات چيست؟ ارسطو مـي  ةانگيز

كنـد و   هـا معرفـي مـي    را دانشِ علـل پديـده   وي فلسفه. براي اين پرسش فراهم آورد
  .  كند ها را شناسايي مي هاي پديده تداند كه عل فيلسوف را شخصي مي

، ت صـوري علـ ، علت مادي: به علل چهارگانه قائل است همانند ارسطو فارابي
مسـلمان ضـمن بحـث از     مشـائي ديگـر فيلسـوف    ابن سـينا . ت غاييعلت فاعلي و عل

ت را از عـوارض خـاص موجـود بمـاهو موجـود      يـ علّ، موضوع فلسفه و مسائل فلسفي
وي علـل  . ها از مسائل فلسفي اسـت  رو بر آن است كه بحث از علت  داند و از اين مي

كـه  (علـل وجـود    )1: كنـد  بنـدي مـي   چهارگانة ارسطويي را در دو دسـتة كلّـي طبقـه   
از علـل صـوري و    انـد  عبـارت كـه  (علل ماهيت  )2 ،)از علل فاعلي و غايي اند عبارت
يت در آثارش بـه  علّ برخالف ابن سينا بحث مستقلي پيرامون آكوئيني توماس. )مادي

وي مباحث خود پيرامون علل اربعه را در ضمن براهين اثبات وجود . خورد چشم نمي
 رابطة علل چهارگانـه و تنـاهي علـل    ازدر اين فصل همچنين . كرده استخدا مطرح 

از فيلسوفان مشـاء از روابـط علـل چهارگانـه مطـرح شـده        هريكتفسير بحث شده و 
 وسـط و «برهان ارسطو موسوم به برهـان  ، در ادامه و به منظور اثبات تناهي علل. است
و تومـاس آكـوئيني نيـز از برهـان      ابـن رشـد  ، ابن سينا، فارابي. بيان شده است» طرف

  . اند در تناهي علل بهره برده» وسط و طرف«
جمله مسائل مهم فلسـفي اسـت كـه در ايـن     مالك نيازمندي معلول به علت از

علت و معلـول بـا هـم رابطـة وجـودي       از نظر ابن سينا. فصل بدان پرداخته شده است
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ت هرچند به مناسبت ميان عل ارسطو. ت وابسته استوجود عل دارند و وجود معلول به
ت حــث از مــالك نيازمنــدي معلــول بــه علــبــه ب امــاتوجــه نبــوده اســت  بــي و معلــول

وجـودي كـه عـين    ، وجود معلول اسـت ، از نظر ابن سينا مالك نيازمندي. پردازد نمي
ت و شناخت آخـرين مطلبـي اسـت كـه در ايـن فصـل       يلّبحث از ع. ق به غير استتعلّ

علل چهارگانة ارسطويي عالوه بـر نقشـي كـه در تحقـق موجـودات      . شود ميبررسي 
بـه تعبيـر ديگـر از آنجـا كـه      . كننـد  نيز نقش محوري ايفا مـي ها  آن دارند در شناخت

كـه   - ت ناممكن است و اگـر شـناختي هسـت   يناخت عالم خارج بدون پذيرفتن علّش
الزم  رو از ايـن ، ي هست كه آن را پديد آورده استناگزير پيشاپيش آن علت - هست

سـت  ا آن ابن سينا همانند ارسطو بـر . ت نيز پرداخته شوديعلّ است به كاركرد شناختيِ
از نظـر وي  . شود مي فهميدهها  آن وابستگي ميان، كه از مطالعة روابط ميان موجودات
ت را ينهايت مفهوم علّدر  اماند ا معرفتي انسانهاي  ادراكات حسي هرچند سازندة پايه

ابن سينا با تصوير رابطة علّي ميان معلـوم بالـذات و معلـوم بـالعرض بـه      . سازد عقل مي
  .  پردازد تبيين نظرية ادراك مي

  قدرداني
 ةحمـ (ر دانم از اساتيد ارجمندم آقايان دكتر احمد احمـدي  پايان بر خود الزم مي در

تشكر و قـدرداني  ، ام دكتر محمد ذبيحي كه همواره از محضرشان آموختهاهللا عليه) و 
جناب آقاي ناصـر سـلطاني كـه از ابتـدا تـا      ويژه  به، از همكاران محترم دفتر قم. نمايم

از زحمـات و  . بسـيار سپاسـگزارم  كردنـد  انتهاي اين كتـاب كمـك شـاياني بـه بنـده      
و  »سـمت «گـروه فلسـفة سـازمان    س محتـرم  هاي سركار خانم شـرف كارشـنا   پيگيري

كنتـرل فنـي و رؤيـا     ،كبـري بيـون   و ، ويراسـتار محمـدي  نـرگس شـيخ  ها  همچنين  خانم
نيـز   دار بودنـد  كتـاب را عهـده   سـازي  ويرايش و آمـاده كه زحمت  پرداز صفحه ،صالحي
  . متشكرم


